
Sienna 2018 e-Health 



Programma 

Wie is wie 

Inleiding 

Huisarts 

Cardiologie Orthopedie 

Opdracht 
(naar buiten) 

Verslag/  
Balans 





Definitie 
Waar hebben we het over ? 

 

 

• Ehealth is het gebruik van nieuwe informatie- 
en communicatietechnologie en met name 
internet-technologie, om gezondheid en 
gezondheidszorg te ondersteunen of te 
verbeteren. 



Dus niet 

 



Nictiz 

• Nederlands ICT Instituut in de Zorg 

 Ontwikkelt communicatiestandaarden 

 

• Ehealthmonitor 2013-2017 



eHealth-monitor 

 

• Bevorderen van zelfmanagement 

• Bevorderen van doelmatigheid en 
betaalbaarheid 

• Betere continuïteit van zorg 

• Patiëntveiligheid 

• Kwaliteit van zorg 

• Betere toegankelijkheid 



Waarom Ehealth ? 
(en wat dan ?) 

• > 120.000-259.000 medische apps 

• 12 aanbieders PGO 

• Siilo, KPN Zorgmessenger, ZichtopZorg, 
Topicus 

• Digitale overlegtafel, ZWIP, Zorgverband 

 



Ehealth-(Buzz) is Big Business 



Curve van Rogers 









Een briljante mislukking is niets anders 
dan een goed voorbereide poging iets 
te realiseren met een andere uitkomst 

dan gepland en een leereffect. 











OO+NT=DOO 

Oude Organisatie + Nieuwe Technologie=  

 

Dure Oude Organisatie 



75%-25% 





Functionaliteit versus Privacy 

 



E-Health 

Vaak 

• “We moeten iets met 
Ehealth” 

• Believers 

• Niet omdat het moet, maar 
omdat het kan. 

Liever 

• Waar lopen we in de 
praktijk tegenaan dat 
mogelijk met een Ehealth-
toepassing kunnen oplossen 

• Hoe kunnen we de zorg 
verbeteren en beter aan 
laten sluiten bij onze 
patiënten. 

• Wat voegt het werkelijk 
toe?  



Wat kan er in het hier en nu 

En in de nabije toekomst 



 



 



Thuisarts.nl 

>600 onderwerpen 
>800 situaties 

Vaste structuur 
Gelaagde informatie 

Doorklikken naar betrouwbare bronnen 
Recent uitgebreid met specialistische informatie 

60k-90k bezoekers per dag 



Nieuwe info NSF 
• Onderwerpen FMS/Thuisarts.nl  
• Alvleesklierkanker 
• Beroerte (CVA) 
• Blaaskanker 
• Blaasontsteking 
• Borstkanker 
• Carpaletunnelsyndroom 
• Cystic Fibrosis 
• Darmkanker 
• Eierstokkanker 
• Ernstige verwondingen 
• Gebroken heup 
• Hartinfarct 
• Hernia in de rug 
• Keizersnede 
• Kunstheup 
• Kunstknie 
• Liesbreuk 
• Longkanker 
• Maagkanker 
• Melanoom 
• Nierschade 
• Overgewicht 
• Prostaatkanker 
• Slokdarmkanker 
• Spataderen 
• Staar  
• Vernauwing van de beenslagader 
• Vernauwing van de halsslagader 
• Verwijde buikslagader 

 

https://www.thuisarts.nl/alvleesklierkanker
https://www.thuisarts.nl/beroerte
https://www.thuisarts.nl/blaaskanker
https://www.thuisarts.nl/blaasontsteking
https://www.thuisarts.nl/borstkanker-0
https://www.thuisarts.nl/carpaletunnelsyndroom
https://www.thuisarts.nl/cystic-fibrosis
https://www.thuisarts.nl/darmkanker
https://www.thuisarts.nl/eierstokkanker
https://www.thuisarts.nl/ernstige-verwondingen
https://www.thuisarts.nl/gebroken-heup
https://www.thuisarts.nl/hartinfarct
https://www.thuisarts.nl/hernia-in-rug
https://www.thuisarts.nl/keizersnede
https://www.thuisarts.nl/kunstheup
https://www.thuisarts.nl/kunstknie
https://www.thuisarts.nl/liesbreuk
https://www.thuisarts.nl/longkanker
https://www.thuisarts.nl/maagkanker
https://www.thuisarts.nl/melanoom
https://www.thuisarts.nl/nierschade
https://www.thuisarts.nl/overgewicht
https://www.thuisarts.nl/prostaatkanker
https://www.thuisarts.nl/slokdarmkanker
https://www.thuisarts.nl/spataderen
https://www.thuisarts.nl/staar
https://www.thuisarts.nl/staar
https://www.thuisarts.nl/etalagebenen
https://www.thuisarts.nl/vernauwing-van-halsslagader
https://www.thuisarts.nl/verwijde-buikslagader


Wat wil de patient ? 



Patientenportaal voor de huisarts 



Communicatie zorgverleners onderling 

 

 

 



• Smoelenboek (wie is wie) 

• Veilig berichtenverkeer (Whatsapp) tussen 
zorgverleners (1 op 1 of groep) 

• Veilige beeldcommunicatie tussen 
zorgverleners 

 

• (Beeld)communicatie met patiënten 



Smoelenboek 



Profiel 



Berichten (Whatsapp) 





ZichtopZorg Egmond 



Wat wil de Patiënt ? 



PGO 

• 1. Voor iedereen … 
• 2. Koppelt met meerdere EPD’s, ECD’s en ehealth-systemen (van 

zorgorganisaties) 
• 3. Omvat door zorgorganisaties én zelf vastgelegde gegevens 
• 4. Integreert met wearables en thuistechnologie 
• 5. Biedt functionaliteit en app‘s vanuit zorgorganisaties én door 

jezelf gekozen 
• 6. Ondersteunt netwerk groter dan één zorgorganisatie 
• 7. Je beslist zelf met wie welke gegevens wanneer worden gedeeld 
• 8. Is veilig en biedt privacy ‘by design’ – en wordt dus door jou 

beheerd 
• 9. Ondersteunt een leven lang, 7x24 uur, 365 dagen/jr 
• 10. Omvat meer dan “zorg” … 



PGO 





• Beleid ? 



Chipsoft/HIX 

• Zorgplatform 
• 1 ziekenhuis, alleen met focus cura 
• Zorgplatform is een veilige service die uitgebreide 

ondersteuning biedt voor transmurale samenwerking in de 
zorg. Het ondersteunt bij het verwijzen van patiënten, de 
overdracht van patiënten, de gezamenlijke behandeling 
(shared care), het meekijken en consulteren van en naar 
elkaars patiënten en bij zorg op afstand. Deelnemende 
zorgaanbieders hoeven geen samenwerkingsverband te 
hebben en het maakt niet uit welk (ZIS/)EPD,HIS of 
platform voor thuismonitoring ze gebruiken. 

• Dit kan dus niet !!! 



HONK/HKN 

• Eigen ICT-bouw voor ketenzorg 

• Geen E-health-beleid 

• Geen ondersteuning 



Specialist 

• Als je haar nodig hebt heb je geen afspraak 

• Als je een afspraak hebt heb je haar niet nodig 















Met welke persoon op de tekening identificeer jij je het meest  ?  
 
Welke mogelijkheden zie je op je eigen vakgebied/jouw werkveld ? 
 
Wat zou je willen/heb je nodig om dat voor elkaar te krijgen ? 
Tijd, geld, projectleider, ICT support, scholing, coaching, helpdesk 



 


